
          

  

Rola fuzji i przejęć w procesach koncentracji w polskim przemyśle spożywczym 
 

The role of mergers and acquisitions in the process of concentration in the 
Polish food industry 
 

Celem badań było ukazanie wpływu dokonujących się procesów koncentracji, a przede 
wszystkim przejęć, na rynek akcji przejmowanych spółek publicznych, a także na 
rentowność oraz zatrudnienie w polskich przejętych przedsiębiorstwach, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. 

Dokonano analizy skutków przejęć przedsiębiorstw dokonywanych na polskim rynku 
przez krajowych i zagranicznych inwestorów. Zbadano zarówno reakcję polskiego rynku 
kapitałowego na informacje o przejęciach kontroli nad przedsiębiorstwami, jak też ukazano 
zmianę sytuacji ekonomicznej przejętych przedsiębiorstw, będącą reakcją na przejęcia.    

Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że publiczne wezwania do sprzedaży akcji 
różnych przedsiębiorstw wywołują wyraźny wzrost stóp zwrotu z walorów, a tym samym 
poprawiają zyski akcjonariuszy. 

Przejęcia spowodowały natomiast pogorszenie się wskaźników rentowności, wyniku 
finansowego na zatrudnionego oraz przyczyniły się do redukcji zatrudnienia, zarówno w 
przedsiębiorstwach różnych branż, jak też w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.  
 
 
The aim of the research was to show the impact the ongoing process of concentration, and 
most of all acquisitions, has on the stock prices of public companies being acquired, as 
well as on the profitability and the employment in the Polish enterprises taken over, with 
particular emphasis on the food industry. 

The results of takeovers of enterprises by domestic and foreign investors in the Polish 
stock market have been analyzed. The response of the Polish capital market to the 
information on interception of control over enterprises has been investigated as well as the 
change in the economic situation of the intercepted enterprises in consequence of the 
takeover. The subject matter concerned both the food processing industry enterprises and, 
for the sake of comparison, enterprises from other industry branches. 

The findings support a proposition that public summons for sale of shares provoke in 
the enterprises targeted for acquisition a distinctive growth of return rates on sale of their 
stock and therefore increase the shareholders’ profits. 

The acquisitions have caused a deterioration of the return on assets indicator, the 
return on equity indicator, the indicator of net income per employee. The acquisitions have 
also contributed to a reduction of employment. This occurred both in food processing 
industry enterprises and in other industry branches. 

 

 


